
Purkyňova cena
Miloš Macholán z Ústavu botaniky a zoo-
logie PřF MU a Ústavu živočišné fyziolo-
gie a genetiky AV ČR, v. v. i., a Pavel Munc-
linger z katedry zoologie PřF UK a ÚŽFG
AV ČR, v. v. i., za článek o výzkumu myší
s názvem Hybridní zóny a „záhada zá -
had“. Studium hybridních zón a otázka
vzniku druhů (Živa 3: 134). 

Zvláštní ocenění časopisu Živa
Josef Fanta za seriál Lesy a lesnictví ve
střední Evropě I.–VI. (Živa 1–6), který při-
náší komplexní pohled na problematiku
lesů a lesnictví a zahrnuje jak přírodověd-
né, tak i ekonomické a sociální hledisko.

Cena Živy 25 až 30 let
Martin Křivánek z katedry botaniky PřF UK
a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., za
příspěvek Pajasan žláznatý – nebeský
strom z pekel (Živa 3: 108), který přibli-
žuje světlé i stinné stránky dřeviny, jež se
řadí mezi 40 nejnebezpečnějších invaz-
ních dřevin světa.

Cena Živy do 25 let 
Vít Smola z katedry zoologie PřF UK za
článek Překvapivé chování běžného druhu
slíďáka (Živa 1: 31). Ten vychází z au to -
rovy středoškolské činnosti, při níž pozo-
roval chování slíďáka Xerolycosa nemo-
ralis a zjistil mj. u tohoto druhu do té doby
nepopsané hrabání nor.

Cena Antonína Friče
Jan Suda z katedry botaniky PřF UK a Bo -
ta nického ústavu AV ČR, v. v. i., a Radka
Sudová z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
za šestidílný seriál Kapsko – botanický ráj
(Živa 1–6).

O udělení prvních čtyř cen rozhoduje re -
dakce a redakční rada a protože často bý -
vají výsledky hlasování těsné, uvádíme
i několik dalších vysoce hodnocených
článků: I. Perglová a kol.: Bolševník velko -
lepý – mýty a fakta o ekologii invazního
druhu, K. Boublík: Jedlové lesy v České
republice, P. Škaloud: Chloroplasty řas
v konfokálním mikroskopu, T. Kořínko-
vá: Pohled na naše okružankovité mlže
zevnitř.

O Ceně Antonína Friče rozhoduje hla-
sování ve čtenářské anketě, pět vyloso va -
ných čtenářů získalo knihu Stuarta Levyho
Antibiotický paradox vydanou naklada-
telstvím Academia. Jsou to Lucie Marková
z Prahy, Jan Franta z Jirkova, Petr Jonáš
z Li tomyšle, Martin Spousta z Mostu a Ja -
roslav Večerka z Držovic. Za všechny hla-
sy děkujeme.

Děkujeme také Nadaci Živa, která i v le -
tošním roce poskytla Cenám Živy finanč-
ní podporu a nakladatelství Academia za
knižní dary.
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Redakce

Ceny Živy za rok 2007

V roce 155letého výročí od založení časopisu Živa byly již pojedenácté uděleny
ceny za nejlepší články publikované v předchozím ročníku. Slavnostní setkání
se konalo 29. 4. 2008 v reprezentačních prostorách Akademie věd v pražské vile
Lanna a ceny předali členové redakční rady časopisu Živa prof. RNDr. Helena
Illnerová, DrSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., a RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.,
proděkan PřF UK doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc., jednatelka Nadace Živa Mgr.
Šárka Orlíková a ře ditel nakladatelství Academia Jiří Padevět.
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1 Ocenění autoři – zleva R. Sudová, 
J. Suda, V. Smola, J. Fanta, M. Macholán,
P. Munclinger a M. Křivánek. Foto P. Krá-
lík, Archiv SSČ AV ČR, v. v. i.
2 H. Illnerová předala Purkyňovu cenu 
3 J. Padevět předal Cenu Antonína Friče
4 I. Jelínek předal Cenu Živy 25–30 let
5 Š. Orlíková předala finanční dary
Nadace Živa. Snímky B. Orlíkové, pokud
není uvedeno jinak
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